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Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)) (hierna: de
Landsverordening), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een
bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau
Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in
artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de
overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate
governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de
aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing
van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.))
(hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen
Middels besluit van 14 februari 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummers
2018/005698 en 2018/005695, ontvangen op 16 februari 2018, is het voornemen tot het in
functie benoemen van mevrouw Maritza Azriella Becher-de Windt als de voorzitter van het
bestuur/raad van commissarissen van Fundashon Kas Polular (hierna: FKP) aan de adviseur
gemeld.
Op onder andere 26 oktober 2017 (nummer: 26102017.02), 4 augustus 2016 (nummer:
04082016.01) en 21 april 2016 (nummer: 1042016.01) heeft de adviseur reeds advies
uitgebracht betreffende voorgenomen benoemingen van bestuursleden bij FKP. Voornoemde
adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.
In het advies van 26 oktober 2017 (nummer: 06102016.02) heeft de adviseur reeds
geadviseerd met betrekking tot het voornemen mevrouw Becher-de Windt te benoemen als lid
van het bestuur van FKP in het profiel van juridisch deskundige. De adviseur had in voornoemd
advies aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen die voorgenomen
benoeming. Uit het online uittreksel van de Kamer van Koophandel van 21 februari 2018 blijkt
dat mevrouw Becher-de Windt inmiddels is ingeschreven als lid van het bestuur van FKP.
De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voordracht van mevrouw
Becher-de Windt ter benoeming in de functie van voorzitter van het bestuur van FKP.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
Besluit van de Raad van Ministers van 14 februari 2018 (zaaknummers: 2018/005698 en
2018/005695);
Brief van 9 februari van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna:
de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen voordracht
(zaaknummer: 2018/005698);
Brief van 9 februari 2018 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning aan
de SBTNO betreffende de voorgenomen voordracht (zaaknummer: 2018/005695);
CV van de voorgedragen kandidaat;
Statuten van FKP, laatstelijk gewijzigd op 26 augustus 2002; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
FKP van 21 februari 2018.
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Toetsing voornemen tot benoeming bestuurslid

Middels brief van 9 februari 2018 (zaaknummer: 2018/005695) heeft de Minister de melding van
de voordracht van mevrouw Becher-de Windt ter benoeming in de functie van voorzitter van het
bestuur van FKP gemotiveerd aan de adviseur doen toekomen. De Minister geeft de volgende
onderbouwing voor de voordracht:
“(…)
Uit de beoordeling van de CV van mevrouw M. Becher- de Windt kan redelijkerwijs worden aangenomen
dat zij voldoet aan het conceptprofiel van voorzitter van de Raad van commissarissen van de FKP. In het
profielschets wordt een aantal specifieke competenties vereist, waaronder het beschikken over
aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring, een HBO werk- en denkniveau, goede sociale en
communicatieve vaardigheden en minimaal 5 jaar managementervaring.
Mevrouw M. Becher- de Windt beschikt over kennis en ervaring op juridisch gebied, waaronder advocaatmedewerker van B-Legal B.V. en de Jackson Law Firm, beide Curaçaose advocatenkantoren. Gezien
haar ervaring ook als parttime docente Staatsrecht, administratieve wetgeving en ook bestuurder van
eigen advocatenkantoor, kan gesteld worden dat de mevrouw M. Becher- de Windt beschikt over
voldoende leidinggevende kennis en ervaring en managementervaring. Ook heeft zij een aardige dosis
van durf, sociale en communicatievermogen in huis doordat zij een aantal jaren heeft gewerkt als
presentatrice en maker van televisieprogramma's.
Gezien haar profiel en het gemak waarmee zij structuur wist in te brengen in organisaties en deze ook te
onderhouden omwille van haar sociale en communicatievermogen, ligt het in de lijn der verwachtingen
dat mevrouw M. Becher- de Windt een nuttige bijdrage als voorzitter van de Raad van FKP kan leveren.
(…)”

De adviseur wijst de Minister wederom op het feit dat de statuten van FKP nog niet zijn
aangepast conform het raad van commissarissenmodel en derhalve nog steeds een bestuur en
bestuursleden kent.
Hoewel de Minister in haar brief refereert aan het conceptprofiel van voorzitter van de raad van
commissarissen van de FPK, is uit de aangeleverde stukken niet gebleken dat er (vooruitlopend
op de statutenwijziging) reeds specifieke profielen voor FKP zijn opgesteld.
Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaat als voorzitter zal de adviseur derhalve
vooralsnog uitgaan van de geformuleerde eisen en criteria in de algemene profielschets zoals
vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het Bestuurscollege,
alsmede de - met de landsverordening corporate governance en de Code verenigbare dan wel
in samenhang daarmee te interpreteren - statutaire bepalingen.
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Conform artikel 6 lid 1 van de statuten van FKP heeft de Minister mevrouw Becher-de Windt op
bindende voordracht van het bestuur, na voorafgaande toetsing door de adviseur, benoemd als
lid van het bestuur van FKP in het profiel van juridisch deskundige.
De statutaire functies conform artikel 7 lid 1 van de statuten van FKP, zijnde die van de
voorzitter, secretaris en penningmeester, behelzen de rol dan wel taak die aan een bepaald lid
in het bestuur wordt toebedeeld bovenop dan wel naast het specifieke profiel waaraan een lid
moet voldoen. De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een secretaris en een
penningmeester. De benoeming van een lid van het bestuur in de functie van voorzitter vindt
plaats via de Minister, na voorafgaande toetsing door de adviseur en mits het lid voldoet aan de
nadere eisen voor de voorzitter.
Mevrouw Becher-de Windt heeft blijkens haar CV gedurende haar carrière onder andere
ervaring opgedaan als (assistant) managing director in de retail en groothandel en heeft
momenteel haar eigen advocatenkantoor. Ook volgt uit haar CV dat zij zitting heeft in een
aantal besturen / raad van commissarissen, waarvan bij één ook als voorzitter.
Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Maritza Azriella Becher-de Windt en de
gemotiveerde voordracht van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet
op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, voldoet aan
de vereisten ter benoeming in de functie van voorzitter van het bestuur van FKP.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
benoeming van mevrouw Maritza Azriella Becher-de Windt in de functie van voorzitter van het
bestuur van FKP.
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Overig

Conform artikel 24 van de statuten van FKP moet een besluit tot statutenwijziging genomen
worden met ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen op een
bestuursvergadering waar tenminste acht bestuursleden aanwezig zijn. Zoals gesteld blijkt uit
het online uittreksel van de Kamer van Koophandel van 21 februari 2018 dat mevrouw Becherde Windt inmiddels is ingeschreven als lid van het bestuur van FKP, waarmee het bestuur uit
acht leden bestaat.
De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van FKPP zo spoedig
mogelijk conform de modelstatuten voor de overheidsstichtingen van het Land worden
aangepast.
De adviseur benadrukt hierbij wederom dat het maximum van het aantal leden van de raad van
commissarissen 7 leden mag tellen doch dat bij het opstellen van de profielschets onderbouwd
dient te worden waarom een bepaalde omvang noodzakelijk is. Het zou immers ook zo kunnen
zijn dat gelet op de aard en omvang van FKP zij zouden kunnen volstaan met een raad van
commissarissen van vijf leden.
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Conclusie en advies

-

De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te
bewerkstelligen dat de statuten van FKPP zo spoedig mogelijk conform de modelstatuten
voor de overheidsstichtingen van het Land worden aangepast.

-

De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de raad van
commissarissen zo spoedig mogelijk een specifieke profielschets FKP voor de leden van de
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raad van commissarissen opstelt conform artikel 2 lid 3 van de Code en alsdan
gemotiveerd ter toetsing aan de adviseur wordt aangeboden.
-

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw
Maritza Azriella Becher-de Windt in de functie van voorzitter van het bestuur van FKP.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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